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Z A P I S N I K 

sa 3. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, održane 29. studenog 2017., s početkom u 8.00 sati  

u prostorijama Uprave Grada Čakovca 
 
NAZOČNI:    Dragutin Bajsić - predsjednik 
  Marijan Turk - član 
  Ilija Okun – član 
  Lana Remar – članica 
  Slavica Orehovec - članica 
  Dragica Kemeter – pročelnica Upravnog odjela za upravu 
    
 Predsjednik Odbora konstatira da Odbor ima kvorum te da se kreće na rad po 
dnevnom redu:  

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018.  

2. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u 
Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 
2018.  

3. Prijedlog Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca 
za 2018.  

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima  
5. Prijedlog Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ 

Čakovec  
6. Prijedlog Prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 

o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića: 
a) Cipelica  
b) Cvrčak 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica za 
utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i 
ravnatelja ustanova Grada Čakovca 

8. Izdavanje pročišćenih tekstova: 
a) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i 

opreme u školskim ustanovama 
b) Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj 
c) Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava 

Grada Čakovca 
d) Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova 

 
 

TOČKA 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018.  

 
Predsjednik Odbora daje uvodno obrazloženje i otvara raspravu.  
Nitko nije tražio riječ. 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje  
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
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Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018.,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 2. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne 
manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu 
Čakovcu za 2018.  
Pročelnica Upravnog odjela za upravu daje uvodno obrazloženje. 
Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
Nitko nije tražio riječ. 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje  
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu 
Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018.,  
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 3. Prijedlog Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu 
Grada Čakovca za 2018.  
Pročelnica Upravnog odjela za upravu daje uvodno obrazloženje.  
Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
U raspravi su sudjelovali Marijan Turk, Dragutin Bajsić, Dragica Kemeter, Ilija Okun 
te su se isti dotakli i teme državne imovine, odmoralište Dramalj. Konstatirali su da je 
u svakom slučaju u redu da se odmaralište Dramalj planira prodati jer su zahvati koje 
bi u njemu trebali izvršiti preskupi i trenutno neisplativi.  
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje  
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke i Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018., 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima  
Predsjednik Odbora daje uvodno obrazloženje i otvara raspravu.  
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje  
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama Odluke o porezima, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 5. Prijedlog Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec  
Pročelnica Upravnog odjela za upravu daje uvodno obrazloženje. 
Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Dragutin Bajsić, Slavica Orehovec 
 



3 
 

 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje  
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 6. Prijedlog Prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića: 

a) Cipelica  
b) Cvrčak 
 

Ilija Okun dao je uvodno obrazloženje za vrtić Cipelicu. Konstatirao je da se radi o 
izmjeni organizacijske sheme. Došlo je do određenog otpora pojedinaca vezanog uz 
odvajanje vrtića. Sad će određeni radnici biti vezani uz određeni vrtić, a neće raditi u 
dva vrtića. U prilog nam ide i to da se povećava broj djece, pa će vrtićima trebati 
ionako više ljudi. U Cipelici će se uzeti radnik u računovodstvu. Do sad nam je 
Cvrčak radio dio vezan uz uplatnice, a šefica računovodstva je radila obračune za 
sve radnike u vrtiću. Uglavnom, realno je to, obujam posla je također drukčiji, od 
razdvajanja vrtića. Postoji i problem nedostatka logopeda. Djece s problemima 
izgovora je sve više i Cvrčak bude sad moral imati svojega logopeda. Nama u 
Cipelici, logoped ima do kraja ispunjeno radno vrijeme. Ne može biti u dva vrtića. 
Problem su nam sad jaslice. Sve je više i više djece u zadnje dvije godine. Tu je isto 
bitan trenutak upisa. Ne može se desiti kod upisa da djeca iz Čakovca koja u svibnju 
ispunjavaju uvjete za upis ne budu upisana u vrtić ili bude umjesto njega upisano 
dijete van područja Grada Čakovca. Za sad se ne bude nikoga uzimalo na novo 
formirana radna mjesta, tako dugo dok  
U raspravu se uključio i Marijan Turk.  
Dragutin Bajsić konstatirao je da ovo ide na vijeće radi troškova koji će se isto 
povećati s brojem popunjenih novih radnih mjesta.  
Ilija Okun napomenuo je da smo prije razdvajanja vrtića imali puno više djece nego 
je bilo propisano standardima. Ustanova je pucala po šavovima i nismo mogli više to 
držati zajedno. Nužno je bilo napraviti diobu ustanova zbog broja djece najviše. U 
postupku diobe nije napravljen niti jedan propust i sve je napravljeno u skladu sa 
zakonom. Cipelica posluje pozitivno i nema dugove, Cvrčak ima nešto malo ali u 
načelu smo u istim okvirima.  
Dragutin Bajsić upitao je do kada Grad Čakovec ima vrtiće za iznajmljivanje?  
Ilija Okun je napomenuo da su i vlasnički odnosi problemi. Da su oni riješeni, već bi 
mi i prema Fondovima išli.  
Tatjana Horvat pridružila se sastanku i rekla je da je u vanknjižnom vlasništvu samo 
vrtić u Vukovarskoj ulici i da se čekalo reambulaciju, ali sad se pokrenul postupak i 
ide se u rješavanje toga.  
Marijan Turk pitao je za vrtić Bambi. 
Tatjana Horvat konstatirala je da je to privatni vrtić, da je to zakup na 5 godina. Grad 
Čakovec je vlasnik.  
Marijan Turk otvorio je i pitanje rada vrtića u popodnevnoj smjeni. To je opet jedna 
odgajateljica više.  
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Predsjednik Odbora dao je na glasovanje  
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića: 

a) Cipelica  
b) Cvrčak 

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju 
smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu 
Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca 
Pročelnica Upravnog odjela za upravu daje uvodno obrazloženje. 
Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje  
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica za 
utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i 
ravnatelja ustanova Grada Čakovca,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 8. Izdavanje pročišćenih tekstova: 

a) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup 
prostora i opreme u školskim ustanovama 

b) Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj 
c) Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih 

društava Grada Čakovca 
d) Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih 

ustanova 
 
Predsjednik Odbora zatvara sjednicu u  9.20 sati. 
 
KLASA: 021-06/17-01/17 
URBROJ: 2109/02-02-17-12 
Čakovec, 29. studeni 2017. 
 
                                           PREDSJEDNIK ODBORA  

    Dragutin Bajsić 


